
Přednášková činnost 

Přehled přednáškové činnosti Dr. Víta Horáčka: 

 
 Konference CILS – Ochrana duševního vlastnictví, „1001 otázek duševního vlastnictví v Číně, Kitzbühel 2015 
 Mezinárodní konference pořádaná Univerzitou Karlovou - Právo překlenujíce Euroasii: Od Koreji k České 

republice, „Mezinárodní obchod a správa společností“, Praha, leden 2015; 
 Seminář o mezinárodní ochraně duševního vlastnictví, „Řešení sporů z duševního vlastnictví on-line“, 

Shanghaj, Čína, listopad 2014; 
 Konference Arbitráţ v Rusku – nová řešení pro byznys, „Mezinárodní zkušenosti v rozhodčím řízení a řízení 

on-line“,  Moskva, říjen 2014; 
 Worshop organizovaný Masarykovou univerzitou v Brně – Aktuální otázky rekodifikovaného soukromého 

práva se zaměřením na právo obchodní, „Advokátní a rozhodcovská praxe“, Velké Bílovice, červenec 2014 
 Osmé dublinské forum o mezinárodním řešení sporů (Eighth Dublin Forum on Intermational Commercial 

Dispute Resolution), „ Poslední vývoj v řešení sporů v České republice a v Rakousku“, Dublin, červenec 2014 
 Konference Corporate governance ve střední Evropě, „Vybrané instituty corporate governance při 

přeshraničním podnikání“, Praha, květen 2014 
 Sympozium Aktuální otázky práva proti nekalé soutěţi, „Praktické aspekty obrany proti nekalé soutěţi“, Brno, 

duben 2014 
 Seminář Ekonomia, „Vymáhání průmyslových práv“, Praha, duben 2013 
 Seminář Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR Implementace Směrnice ES o mediaci, „Směrnice o mediaci“, 

Praha, duben 2012 
 Mezinárodní vědecká konference „200 let Všeobecného občanského zákoníku“ organizovaná Univerzitou 

Karlovou v Praze, příspěvek „Ochrana spotřebitele v historickém vývoji národní a mezinárodní úpravy“, Praha, 
listopad 2011 

 Mezinárodní sympozium Právo-obchod-ekonomika organizovaná Univerzitou P.J. Šafárika v Košicích a 
Ústavem státu a práva AV ČR, příspěvek „Aktuální otázky uplatňování ADR při řešení obchodních sporů“, 
Vysoké Tatry, Slovensko, říjen 2011 

 Konference World Jurist Associtation/ICC, příspěvek „Autonomie stran a rozhodců ve sportovních arbitráţích“, 
Praha, říjen 2011 

 Konference „Mediace 2011“, příspěvek „Mezinárodní aspekty ADR“, Univerzita Palackého Olomouc, říjen 2011 
 Energetický kongres Energy Law Group, přednáška „Mezinárodní ochrana investic v energetice“, Paříţ, září 

2011 
 Seminář ICC Česká republika, Rozhodčí řízení ICC, květen 2010 
 16. sympozium EDI, přednáška IT spory, Praha , duben 2010 
 Konference „Lawyers in ADR“, přednáška Ukázka mediace v obchodním sporu, Praha, duben 2010 
 Konference CILS – Ochrana duševního vlastnictví, přednáška Alternativní řešení sporů – doménová jména, 

Kitzbühel 2010 
 Konference Rozhodčí řízení jako alternativa řešení sporů, přednáška „Způsoby řešení sporů“, Praha, 3. 6. 

2009 
 Seminář Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, Praha, březen 2009, „Vídeňská úmluva OSN o mezinárodní 

koupi zboţí a její význam pro rozhodčí řízení“ 
 Seminář Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, Praha, únor 2009, „Ţaloby na vyklizení“ 
 Seminář – Aktuální právní otázky doménových jmen, Brno, únor 2009, „Praxe rozhodčího soudu při 

rozhodování sporů o doménové jména“ 
 Konference Rizikové povolání manaţer, Praha, říjen 2008: „Manaţer a jeho odpovědnost v českém právním 

prostředí“ 
 Seminář Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, Praha, květen 2008, „Vídeňská úmluva OSN o mezinárodní 

koupi zboţí a její význam pro rozhodčí řízení“ 
 Seminář – Aktuální právní otázky doménových jmen, Praha, květen 2008, „Praxe rozhodčího soudu při 

rozhodování sporů o doménové jména“ 
 Konference – 2nd Annual Legal Gaming in Europe, Londýn, leden 2008, „Elektronické sázky v České republice 

a Střední Evropě“ 
 Konference – Kartely, soutěţ a nekalé soutěţní praktiky, CILS, Kitzbühel, 2007: „Právo duševního vlastnictví a 

hospodářská soutěţ“ 
 Konference – Vymáhání pohledávek; Francouzsko-česká obchodní komora, 2006, Praha: „Vymáhání 

pohledávek v rozhodčím řízení“ 
 Výroční konference IBA 2005, Praha: „Výběrová řízení v mezinárodních investičních/stavebních projektech“ 
 Výroční konference IBA 2005, Praha: „Mediace a české právo“ 
 Konference IIR, Czech Real 2005, Praha, 2005: „Změny právních předpisů v oblasti real estate“ 
 Konference IBA – The New Europe, Challenges of Integration – Litigation in Europe, Limassol, Kypr, 2005: 

„Podněty k výkonu rozhodnutí v České republice“ 
 Konference Odpovědnost manaţerů a pojištění D&O, AIG, Praha 2005: „Praktické problémy právní praxe“ 



 Konference Veřejné zakázky v Evropské unii, Praha 2005: „Veřejné zakázky v oblasti informačních 

technologií“ 
 Konference Trh nemovitostí (Real Estate Market), Praha 2004: „Evropské fondy v realitní činnosti“ 
 Konference New Generation Telecoms, Praha 2004: „Právní prostředí a regulace ve Střední Evropě“ 
 European Corporate Restructuring and Insolvency Summit, Londýn, červen 2004: „Otázky restrukturalizace a 

konkursu ve střední Evropě“ 
 Konference Ochrana duševního vlastnictví, Kitzbühel 2004: „Ochrana doménových jmen“ 
 Konference Trh nemovitostí (Real Estate Market), Praha 2003: „Nájemní vztahy nebytových prostor“ 
 Konference Bezpečnost informačních a komunikačních systémů, Praha 2002: “Bezpečnost informačních 

technologií” 
 Konference Práva duševního vlastnictví, Kitzbühel 2002: “Práva duševního vlastnictví v České republice” 
 Bezpečnost informačních technologií z pohledu podnikatele, seminář v Senátu České republiky, Praha 2001: 

„Právní aspekty bezpečnosti informačních technologií“ 
 26. konference International Bar Association v Berlíně, 1996 - “Pracovní právo v České republice” 
 Seminář o vlastnických vztazích k nemovitostem a nájemních vztazích, Praha 1996: “Vlastnická práva k 

nemovitostem a nájemní vztahy” 

 Conference of Justice, Glasgow, 1993: “Transformace práva a privatizace v České republice” 
 Seminář v Kodani, Dánsko, 1990: “Právo v Československu” 

 
 


